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Bakgrund: Barn som lever med anhörig som lider av psykisk eller fysisk sjukdom eller 
annan funktionsnedsättning är en utsatt grupp som riskerar att drabbas av psykisk ohälsa. 
Genom identifiering av barn som lever i dessa familjer kan stödinsatser sättas in. 
Distriktssköterskor i primärvården arbetar hälsofrämjande genom telefonrådgivning och 
egen mottagning.  

Syfte: Syftet med studien var att beskriva distriktssköterskor uppfattningar av att identifiera 
och stödja barn som anhöriga och unga omsorgsgivare.  

Metod: Datamaterialet analyserades med fenomenografisk metod utifrån kvalitativa 
intervjuer med induktiv ansats.  

Resultat: Resultatet visar att distriktssköterskor vill arbeta för att identifiera och stödja barn 
som anhöriga och unga omsorgsgivare genom tydligare riktlinjer på arbetsplatsen, 
samverkan med andra instanser som resulterar i stöd till barnet och familjen. 
Konklusion: Distriktssköterskorna upplever att det är en grupp som förbises, de beskriver 
att de behöver ökad kunskap och verktyg för att kunna arbeta mer effektivt. 
Distriktssköterskorna som deltar i studien upplever att deras medveten om barn som 
anhöriga och unga omsorgsgivare har ökat. 
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___________________________________________________________________________ 

Background: Children living with relatives suffering from mental or physical illness or 
other disabilities are a vulnerable group at risk of mental illness. The identification of 
children living in these families can support efforts deployed. District nurses work with 
health promotion over telephone or in a nursing reception. 
Purpose: The purpose of this study was to describe the perceptions of district nurses to 
identify and support children who are relatives and young carers. 
Method: The study is a qualitative study with an inductive approach and the data have been 
analyzed through a phenomenographic method. 
Results: The results show that the district nurses want to work to identify and support 
children who are relatives and young carers through clearer guidelines in the workplace, 
collaboration with other instances that result in support for the child and family. 

Conclusion: The district nurses feel that there is a group overlooked, they say that they need 
more knowledge and tools to work more efficiently. District nurses participating in the study 
feel that their awareness of children and young carers has increased. 
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INLEDNING 

Barn som lever med anhörig som lider av psykisk eller fysisk sjukdom eller annan 
funktionsnedsättning är en utsatt grupp som riskerar att drabbas av psykisk ohälsa 
(Nordenfors, Melander & Daneback, 2014). Barn och unga med tillräckligt stöd i familjen 
eller ett starkt nätverk runt sig kan hantera situationen och den stress det innebär. Forskning 
beskriver ofta svårigheterna i att som barn leva med sjuka föräldrar, trots att det innebär en 
påfrestning behöver det inte alltid medföra allvarliga konsekvenser för barnet eller familjen. 
När familj och barn klarar att hantera svårigheterna på̊ ett bra sätt kan det också innebära en 
styrka och skapa tilltro till sin egen förmåga (Socialstyrelsen, 2013). Det innebär att det stöd 
som barnen och familjerna kan få är väldigt betydelsefullt. För att undvika negativ påverkan 
på barnets hälsa och utveckling, både på kort och lång sikt, måste de situationer som orsakar 
detta förebyggas. Genom att identifiera barn som lever i dessa familjer kan samhället sätta 
in stödinsatser. Distriktssköterskor i primärvården arbetar hälsofrämjande med 
telefonrådgivning och mottagning. Genom att ta tillvara distriktssköterskors erfarenheter kan 
ökad kunskap och fördjupad förståelse nås vilket ger förutsättningar att och stödja barn som 
anhöriga och unga omsorgsgivare. 

BAKGRUND 

Barns rättigheter 
Sverige har förbundit sig vid att följa barnkonventionen som definierar mänskliga rättigheter 
för barn. De länder som förbundit sig vid att följa konventionen ska i det längsta se till att 
säkerhetsställa barnets överlevnad och utveckling. Varje barn har rätt att uttrycka sin fria 
åsikt. Barn ska skyddas från ingrepp i sina privat- och familjeliv och alla barn ska ha rätt till 
utbildning, vila, fritid och lek. Det innebär att lagar och författningar som styr arbetet med 
barn ska grundas på barnkonventionen (UNICEF Sverige, 2009). I Hälso- och 
sjukvårdslagen (SFS 1982:763) tillkom en paragraf 1 januari 2010. Syftet med den nya 
lagstiftningen var att stärka barnperspektivet och lyfta barnets rättigheter.  
Enligt 2 g § i Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763): 

Hälso- och sjukvården ska särskilt beakta ett barns behov av information, råd och 
stöd om barnets förälder eller annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med 

1. har en psykisk störning eller psykisk funktionsnedsättning, 
2. har en allvarlig fysisk sjukdom eller skada, eller 
3. är missbrukare av alkohol eller annat beroendeframkallande medel 
Detsamma gäller om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt 
bor tillsammans med oväntat avlider. 

Efter lagändringen uppmärksammas barn som anhöriga mer men är fortfarande ett område 
som det krävs mer kunskap kring. Den forskning som är utförd är framförallt utifrån ett barn- 
eller familjeperspektiv. Hur vårdpersonal arbetar med att identifiera och stödja barn som 
anhöriga och unga omsorgsgivare är inte väl beskrivet i tidigare forskning. I Sverige är barn 
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som anhöriga och unga omsorgsgivare ett nytt forskningsområde och det är fortfarande okänt 
hur stort antal barn som berörs och hur hälso- och sjukvården bäst ska kunna identifiera och 
stödja dem (Socialstyrelsen, 2013). 

Barn som anhöriga 
I ett patientfokuserat vårdande är det viktigt att se till patientens eget perspektiv på sin hälsa 
och livssituation. I detta inkluderas även patientens anhöriga. Vid långvarig sjukdom eller 
sjukdom där det inte finns behandlingsalternativ är det särskilt viktigt att anhöriga inkluderas 
(Dahlberg & Segesten, 2010). Ofta används termerna närstående eller anhöriga. Begreppen 
används inte konsekvent i lagar och förordningar och begreppen används ibland synonymt. 
Med anhörig avses person inom familjen eller bland de närmaste släktingarna. En närstående 
anses person som den enskilde anser sig ha en nära relation till (Närstående, 2004). Inom 
vårdvetenskapen anses att närstående är den person som patienten betraktar som närstående. 
Detta kan vara en familjemedlem, släkting, vän eller granne. Särskilt fokus bör läggas på 
barn som anhöriga (Dahlberg & Segesten, 2010). I denna studie kommer begreppet anhörig 
att användas för att beskriva personer som står nära patienten. Enligt barnkonventionen 
definieras barn som varje människa under 18 år (UNICEF Sverige, 2009). Unicefs definition 
av barn används i denna studie. 
Barn som växer upp med förälder med sjukdom eller funktionsnedsättning riskerar påverkas 
negativt. Förändringar i vardagen påverkar hela familjesituationen och barnen 
(Socialstyrelsen, 2013). Tidigare forskning visar att barn bör vara delaktiga och att barn 
upplever att de saknar åldersanpassad information. Barnen berättar att de känner sig 
uteslutna i beslut som tas i familjen (McAndrew, Warne, Fallon & Moran, 2012). Vuxna 
som fått en diagnos oroar sig för att berätta för sina barn då de vill skydda dem från oro och 
ångest. Forskning visar att barn vet redan att något förändrats i familjen innan de vuxna 
berättar. Den uteblivna informationen från föräldrarna gör att det blir missförstånd och 
barnen istället skapar hemska fantasier då de försöker hitta egna förklaringar. När barnen får 
veta beskriver de en önskan att de fått informationen tidigare. Barnen vill vara med när 
förändring sker i tillstånd och behandling (Semple & McCaughan, 2013). I forskning ses 
också att barn ändrar sina aktiviteter för att anpassa sig efter den anhöriges humör eller sjuk-
dom. De är ständigt är på sin vakt för vad som ska hända och rädda för att vara till besvär 
(Semple & McCaughan 2013; Trondsen 2011). När barnen informeras ger det dem en 
förståelse för varför vardagen i familjen ändras och de förstår att den måste göra det 
(Semple & McCaughan, 2013). 

Unga omsorgsgivare 
Det är ingen ny kunskap att barn lever som unga omsorgsgivare, däremot är det en grupp 
som inte uppmärksammas i Sverige (Nordenfors et al., 2014; Socialstyrelsen, 2013). 
Storbritannien är ett av de länder som har mest forskning inom området. Saul Becker har 
implementerat begreppet young carers, i Sverige översatt till unga omsorgsgivare 
(Becker, 2007), den svenska översättningen kommer användas i denna studie. Unga 
omsorgsgivare är de barn som ger stöd, vård eller hjälper anhöriga i hemmet regelbundet. 
De tar ansvar på en nivå som i vanliga fall associeras med en vuxen (Aldridge, 2006; 
Aldridge & Becker, 2003). 
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Ett liv som ung omsorgsgivare kan medföra begränsningar i utveckling och påverkar ofta 
möjligheter att delta i aktiviteter med jämnåriga. Därför finns ett stort behov av att identifiera 
barnen för att kunna bekräfta och stödja dem. Även om intresset för unga omsorgsgivare har 
ökat finns det inte tillräckligt med forskning som fokuserar på barnen i Sverige 
(Nordenfors et al., 2014). Det finns flera bakomliggande orsaker till otillräcklig forskning 
inom området. Ett problem är att det är svårt att hitta deltagare till nya studier. Barn som 
anhöriga och unga omsorgsgivare uppmärksammas inte inom vård eller skola och barnen 
själva identifierar sig sällan som omsorgsgivare. Barnen tänker inte på att de utför fler 
uppgifter än vad som normalt förväntas av barn i en familj, utan beskriver det själva som att 
de bara hjälper till hemma. Det kan vara så att barnen och deras familjer inte alltid vill att 
det ska komma fram hur deras situation ser ut (Smyth, Blaxland & Cass, 2011). Oavsett om 
barnen identifierar sig som vårdare eller inte, har de mer skyldigheter hemma jämfört med 
barn till friska föräldrar. Barnen tar också ett större ansvar för familjen, barnen vill hjälpa 
till och stötta sina föräldrar. Många upplever ändå att de får ta mer ansvar än vad de är 
kapabla till. Vissa barn utför vård som är så avancerad att de önskar att det inte var deras 
ansvar. De känner att de saknar kunskap de behöver (Pakenham & Bursnall, 2006). Det finns 
många olika orsaker till varför ett barn blir omsorgsgivare (Thomas et al., 2003). En 
utlösande faktor för att barn blir unga omsorgsgivare är anhörigs sjukdom eller 
funktionsnedsättning. För att barnen skall kunna hantera sina föräldrars sjukdom och 
sjukvårdsbehov behövs professionellt stöd och bekräftelse på det de utför (Aldridge, 2006). 
Barns utveckling påverkas av olika kombinationer av risk och skyddsfaktorer. Svårigheter i 
familjen som allvarlig sjukdom innebär påverkan på barnets vardag och välbefinnande både 
på kort och lång sikt. Som ung omsorgsgivare riskerar barn att bli isolerade och bristen på 
fritid kan leda till svårigheter att få och behålla vänner (Butler & Astbury, 2005). Skolan kan 
vara en plats för avkoppling. En plats där de får leka med vänner och koppla bort vardagen 
hemma. Inte sällan ses svårigheter i skolan. Skolan ger en ökad press på att prestera bra 
resultat, hemläxor är svårt att hinna med eller så är barnen trötta i skolan på grund av det 
ansvar de har hemma (Gray, Robinson & Seddon, 2008). Då unga omsorgsgivare har svårt 
att behålla vänner kan detta leda till att de blir mobbade i skolan eller att de drar sig undan 
då de mår psykiskt dåligt på grund av sin hemsituation (Grant, Repper & Nolan, 2008). 
Växa upp som ung omsorgsgivare behöver inte få långsiktiga negativa konsekvenser för alla 
barn. Ett liv som ung omsorgsgivare kan även vara positivt, en känsla av att göra något bra. 
Sammanhanget som barnen befinner sig i påverkar upplevelsen (Shifren & Kachorek, 2003). 
Om den som är ung omsorgsgivare kan hantera svårigheterna på ett bra sätt kan det bidra till 
ökad självkänsla. Det finns få studier som enbart beskriver positiva följder av att vara barn 
som anhörig men de visar att det kan vara en positiv erfarenhet. Dessa barn kan uppleva en 
nära relation till familjen, en stark sammanhållning i familjen och det faktum att de blir 
vuxna tidigare gör barnen mer förberedda att gå ut i livet (Shifren & Kachorek, 2003; 
Thomas et al., 2003; Aldridge, 2006).  

När barn blir identifierade som unga omsorgsgivare och får det stöd de behöver, känner de 
sig speciella och stärks av den bekräftelse de får för de uppgifter de utför (Smyth et al., 2011). 
Det går att förebygga allvarliga konsekvenser hos barnen genom att minska eller eliminera 
påverkbara faktorer. En viktig faktor är hur familjelivet och hur relationerna där ser ut. Ett 
familjeperspektiv när vård planeras och ett ökat stöd till föräldrarna kan i sin tur hjälpa 
föräldern att stödja barnet. Detta är ofta bästa sättet att ta bort stressfaktorer för de som lever 
som unga omsorgsgivare (Thomas et al., 2003; Grant et al., 2008). Grant et al. (2008) 
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förstärker också vikten av att anta ett salutogent perspektiv för att stödja barn och ungdomar 
som vårdar en anhörig.  

Salutogent perspektiv 
Det salutogena perspektivet innebär fokusering på det som främjar hälsa. Motsatsen är det 
patogena perspektivet som fokuserar på att förklara varför människan blir sjuk. Arbete 
utifrån ett salutogent perspektiv innebär att se till hela människan och dess omgivning. Det 
stärker hälsan och kan därmed motverka sjukdom. Människor har olika uppfattningar om 
vad som är betydelsefullt för dem. Genom att fokusera på hela människan, dess livssituation 
och helhetsbild kommer man åt de stressorer som bidrar till att människan upplever ohälsa 
(Antonovsky, 2005). 

KASAM 
Antonovsky skapade begreppet känsla av sammanhang (KASAM). Modellen KASAM togs 
fram för att förklara varför vissa människor upplever hälsa trots att de utsätts för stressorer 
och motgångar. För att bibehålla en god hälsa måste människan förstå sitt sammanhang och 
det förklaras med KASAM. Människor med hög KASAM klarar i större utsträckning av 
påfrestningar de utsätts för och upplever inte stressorer på samma sätt som personer med låg 
KASAM. Det gör att de med hög KASAM i större utsträckning bibehåller en god hälsa 
(Antonovsky, 2005).  
KASAM delas in i tre centrala begrepp; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 
Tillsammans bidrar dessa begrepp till att människan kan hantera stressfaktorer och 
motgångar i livet. Människan behöver struktur och regelbundenhet vilket ger en begriplighet. 
Vid oförutsägbara händelser som skapar stress i livet behöver människan kunna förstå dem. 
Kan hon förstå händelserna kan de hanteras på ett bra sätt. Med hanterbarhet menas hur 
människan upplever de stressfaktorer som hon utsätts för. Människan behöver resurser för 
att hantera negativa händelser som skapar stress. Med en hög hanterbarhet ser hon sig inte 
som ett offer i dessa händelser och kan då hantera händelsen. Detta skapar en ökad 
motståndskraft mot ohälsa. Meningsfullhet är en viktig motivationskomponent. Människan 
behöver känna att livet har en meningsfullhet, att krav och motgångar som uppstår är värda 
att lägga energi på. Känner människan en hög meningsfullhet kan hon konfrontera 
motgångar som uppstår istället för att gömma sig för dem. Känslan av meningsfullhet kan 
bidra till ökad hälsa (Antonovsky, 2005). 

Grunden till människans KASAM byggs upp under barndomen och följer den naturliga 
utvecklingen från spädbarnsår upp till vuxen ålder. Under uppväxten förändras KASAM 
genom att brytas ner, byggas upp och slutligen vara mer beständig i vuxenlivet. Allt 
människan är med om under barndomen påverkar nivån av KASAM. Personer med hög 
KASAM har större benägenhet att bibehålla en hög KASAM genom hela livet. Dock är 
KASAM inte något konstant utan tillfälliga förändringar kan inträffa under livets gång. Det 
kan tillexempel vara vid sjukdom. Prägling som sker under barndomen är väldigt djup. För 
att utveckla KASAM krävs en förändring i den institutionella, sociala och kulturella miljön 
kring människan. Först då kan tidigare erfarenheter omtolkas och bearbetas. Det är av stor 
vikt att barn får möjlighet att utveckla en hög KASAM tidigt under barndomen 
(Antonovsky, 2005). Genom att anta ett salutogent perspektiv i vården med tyngdpunkt att 
erkänna barn som anhöriga och unga omsorgsgivare kan deras kapacitet främjas. Barnen kan 
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då förstå sitt sammanhang vilket är en skyddsfaktor i en livssituation med oro och stress 
(Grant et al. 2008). 

Distriktssköterskans funktion och ansvar 
Genom att anta ett salutogent perspektiv och arbeta utifrån ett holistiskt och etiskt perspektiv 
kan distriktssköterskan tillsammans med familjen undersöka, bedöma och analysera 
familjens hälsosituation i relation till närmiljö och samhälleliga aspekter 
(Distriktssköterskeföreningen, 2008). Distriktssköterskans arbete regleras av betydande 
nationella lagar och föreskrifter bland annat Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763), 
Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) och Patientdatalag (SFS 2008:355). Arbetet omfattas 
också av ICN (International Council of Nurses) etiska kod för sjuksköterskor som beskriver 
fyra grundläggande ansvarsområden; främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa, och 
att lindra lidande (Svensk Sjuksköterskeförening, 2014). Distriktssköterskan har fördjupade 
kunskaper i att förstå individens eller familjens resurser utifrån ett hälsofrämjande 
perspektiv. Distriktssköterskans arbete utgår från ett etiskt och holistiskt perspektiv. Arbetet 
bygger på kunskap och beprövad vetenskap och som ska utföras enligt de lagar, 
förordningar, föreskrifter och riktlinjer som finns. Ett holistiskt perspektiv är att se till 
individ, närmiljö, samhälle, ekonomiska och politiska faktorer. Det grundläggande i 
distriktssköterskans arbete är möten med människor i olika åldrar och hälso- och 
sjukdomstillstånd. Distriktssköterskan ska ha bred kunskap och förmåga att kunna möta 
förutsägbara som oförutsägbara situationer. Det är av stor vikt att distriktssköterskan kan 
agera när hon ser psykosociala förhållanden som kan påverka människors hälsa 
(Distriktssköterskeföreningen, 2008). 

Distriktssköterskan har ett brett verksamhetsområde och verkar idag inom bland annat 
primärvård på vårdcentral med egen mottagningsverksamhet, barnhälsovård, vård av äldre 
och eller funktionshindrade i särskilt boende, koordinatorsverksamhet, Medicinskt ansvarig 
sjuksköterska (MAS) och inom skolhälsovård. Då distriktssköterskan arbetar inom många 
verksamhetsområden och vårdformer är arbetsuppgifter mycket varierande 
(Distriktssköterskeföreningen, 2008). I denna studie ligger fokus på distriktssköterskor som 
arbetar inom primärvården. I Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) står att primärvård 
ska, utan begränsning vad gäller sjukdom, ålder eller patientgrupper svara för behovet av 
sådan grundläggande medicinsk behandling, omvårdnad, förebyggande arbete och 
rehabilitering som inte kräver sjukhusens medicinska och tekniska resurser eller annan 
särskild kompetens (SFS 1982:763). På vårdcentral arbetar distriktssköterskan 
hälsofrämjande via telefonrådgivning och självständig mottagning med att ge råd och stöd. 
I denna verksamhet möter distriktssköterskan barn, ungdomar, vuxna och äldre som kan vara 
allt från friska till svårt sjuka. Med ett hälsofrämjande arbetssätt kan distriktssköterskan 
möta, stödja, hjälpa, förebygga, råda, vårda och behandla en person och dennes familj i alla 
livets skeden (Distriktssköterskeföreningen, 2008). 

Stöd 
Stöd är något som alla kan bidra med oavsett utbildning. Inom sjukvård innebär en 
hälsofrämjande insats att stärka individens egen medverkan och tilltro till sig själv. 
Information och undervisning syftar till att ge den enskilde och närstående kunskap om den 
sjukes tillstånd och hur tillståndet ska hanteras. Fortsatt kan stöd även innebära samverkan 
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mellan olika myndigheter och samhällsaktörer för att tillsammans underlätta för de drabbade 
(Hälsofrämjande åtgärd, 2009).  
Emotionellt, informativt, bekräftande och praktiskt stöd kan sammanställas vid socialt stöd. 
Omvårdnad, kärlek, förtroende och empati kan sammanställas med emotionellt stöd. För att 
individen ska få en känsla av samhörighet är det emotionella stödet av stor vikt, då vårdaren 
visar att individen är värdefull. Genom god kommunikation, information, mellanmänskligt 
utbyte och ömsesidighet mellan individerna kan detta stöd ges. Olika typer av stöd 
underlättar och skyddar individen vilket resulterar i god hälsa och välmående 
(Langford, Bowsher, Maloney & Lillis, 1997). 

Unga omsorgsgivare upplever att de inte får stöd från distriktssköterskan trots hennes 
närvaro. Då det i forskning visar att unga omsorgsgivare inte vågar be om hjälp är det viktigt 
att distriktssköterskan tar upp frågan om deras situation (Bjorgvinsdottir & 
Halldorsdottir, 2014). Det är svårt för unga anhöriga och omsorgsgivare att öppna sig och 
det kan ta månader innan de vågar prata öppet om sitt och familjens liv. Barn är rädda för att 
de sviker familjen när de berättar om psykiska besvär i familjen som ofta hålls hemligt för 
omgivningen (Grant et al., 2008). Ett sätt att främja en ökad öppenhet kan var genom 
stödgrupps-verksamhet. Då får de unga omsorgsgivare se att de inte är ensamma i sin 
situation. Stödgruppen blir en trygg bas för barn vilket motverkar negativa faktorer som till 
exempel stress och isolering (Gray et al., 2008). Barn som anhöriga och unga omsorgsgivare 
har ett behov av att få prata om sin situation och utbyta erfarenheter med andra unga i samma 
situation. De behöver också kontakt med vuxna och hälso- och sjukvårdspersonal för råd 
och stöd (Elf, Skärsäter & Krevers, 2011).  
En viktig del av distriktssköterskans arbete är den hälsofrämjande arbetet. Genom ökad 
kontroll över de faktorer som påverkar hälsan kan de arbeta med att förbättra den. Ett sätt att 
arbeta hälsofrämjande är med hjälp av stödjande samtal för att stödja individen och 
människorna runt omkring. Med ett stödjande samtal kan distriktssköterskan lösa eller lindra 
de problem och svårigheter som barnen och dennes anhöriga ställs emot. Stödsamtal kan 
vara krissamtal eller motiverande samtal (Stödjande samtal, 2005). Distriktssköterskans 
kompetens omfattar ett hälsofrämjande arbetssätt genom möten, stödja, hjälpa och råda den 
sjuke och dess anhöriga. För att kunna ge stöd behöver distriktssköterska ha fördjupade 
kunskaper i kommunikation och samtalsmetodik (Distriktssköterskeföreningen, 2008). 

Kommunikation 
Människan har ett primärt behov av att kommunicera. Nationalencyklopedin beskriver 
begreppet kommunikation som överföring av information mellan människor 
(Kommunikation, uå). Det är viktigt att skilja mellan det vardagliga samtalet och det 
vårdande samtalet. Det vårdande samtalet är djupare och betydelsefullt i en vårdande 
relation. Distriktssköterskan ansvarar för en god kommunikation som är öppen och följsam 
för individens behov och resurser. Kommunikation mellan patient och distriktssköterska 
syftar till att stödja och stärka hälsa och välbefinnande (Dahlberg & Segesten, 2010). 
Kommunikation är stor del av distriktssköterskans profession och hon ska inneha förmåga 
att kommunicera på ett respektfullt, lyhört och empatiskt sätt. Distriktsköterskan ska genom 
dialog vägleda, informera, undervisa och ge stöd till patienten (Socialstyrelsen, 2005). 
Vårdande kommunikation är att sträva efter ett budskap som blir gemensamt och inte bara 
ett budskap som skickas mellan sändare och mottagare (Wiklund, Gustin & Bergbom, 2012). 
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Den första kontakten mellan distriktssköterska och anhörig är avgörande för relationen 
mellan den anhöriga och vården. Det är av stor vikt att bekräfta den anhöriga och visa att 
dennes tankar och frågor tas på allvar. Det är viktigt att anhöriga involveras i vården då de 
har omtanke om den sjuke och kan vara ett stöd. Om den sjuke inte har en öppen dialog med 
sin anhörig kan distriktssköterskan hamna i en svår situation. Genom samtal med den sjuke 
kan distriktssköterskan vara en länk till att bjuda in den anhörige i vården (Sandberg, 2014). 
Även när de gäller barn som anhöriga visar forskning att de redan vet mycket som inte 
berättats direkt till dem och att det mår bra av att inkluderas i vården 
(Semple & McCaughan, 2013). 

Problemformulering 

Barn som anhöriga och omsorgsgivare riskerar att drabbas av psykisk ohälsa om de inte 
identifieras och får stöd. I tidigare forskning framkommer att det saknas kunskap om barn 
som anhöriga och barn som blir unga omsorgsgivare. Fortsatt saknas forskning om hur 
distriktssköterskor i primärvården ser på att identifiera och stödja denna grupp av barn. 
Intentionen med studien är att få mer kunskap om distriktssköterskans uppfattningar om 
arbetet med att identifiera barn som anhöriga och unga omsorgsgivare. Med denna kunskap 
kan medvetenheten hos distriktssköterskor om dessa barn förstärkas. Genom att ta tillvara 
distriktssköterskors erfarenheter kan en fördjupad förståelse nås. Den nya kunskapen ger 
ökad förutsättning för att identifiera och ge stödinsatser till barn som anhörig och unga 
omsorgsgivare. 

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva distriktssköterskors uppfattningar av att identifiera och 
stödja barn som anhöriga och unga omsorgsgivare.  
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METOD 

Studien utgick från en kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats och datamaterialet 
analyserades utifrån fenomenografisk metod. Fenomenografi har sin grund i 
inlärningspsykologin och syftar till att ta reda på pedagogiskt betydelsefulla skillnader i 
människors erfarenheter av att uppfatta ett fenomen (Marton, 1981; Marton & Booth, 2000). 
Ett fenomen kan förenklat beskrivas som ett objekt eller ett begrepp. Det kan vara konkret 
och möjligt att ta på eller abstrakt som en känsla. Ett fenomen har ingen koppling till tid eller 
rum utan ses mer som något abstrakt. Undersökning av människors uppfattningar av 
fenomen kallas andra ordningens perspektiv då det inte är fenomenet i sig som observeras. 
En forskningsrapport med andra ordningens perspektiv innehåller inte en direkt förklaring 
av fenomenet utan hur människor, i denna studie distriktssköterskor i primärvården, 
uppfattar fenomenet (Larsson & Knutsson-Holmström, 2012). En vad-aspekt inom 
fenomenografin säkerhetsställer att informanterna tänker på samma sak och att deras tanke 
är riktad mot fenomenet. Hur tanken sedan är riktad mot fenomenet är en hur-aspekt. En 
uppfattning (hur-aspekten) om ett fenomen (vad-aspekten) är förändringsbar och utifrån 
ökad kunskap om fenomenet kan uppfattningen förändras (Marton, 1981). 

Urval 
En fenomenografisk studie strävar efter att få variation i hur informationsgruppen uppfattar 
ett och samma fenomen, därför används ett strategiskt urval. Forskningsintresset leds mot 
att identifiera kvalitativt olika uppfattningar om fenomenet och inte hur stor del i en 
population som har en viss uppfattning (Larsson & Knutsson-Holmström, 2012). I denna 
studie var syftet att inkludera sjuksköterskor med specialistutbildning till distriktssköterska 
som arbetar i primärvård. Då många vårdcentraler anställer sjuksköterskor utan 
specialistsjuksköterskeutbildning beslutades även inkludera sjuksköterskor i studien. 
Inklusionskriterier var erfarenhet av en distriktssköterskas arbetsuppgifter på vårdcentral i 
minst ett år. Informationsbrev skickades till vårdcentralchefer på vårdcentraler i Västra 
Götalandsregionen, se bilaga 1. Regionen är indelad i olika områden och utskick gjordes till 
tre områden. Även privata vårdcentraler kontaktades och totalt tretton informationsbrev 
skickades ut. Urvalet av vårdcentraler bestämdes av forskarna för att få en bredd av 
vårdcentraler med olika storlek och geografisk placering. Sju vårdcentralchefer samtyckte 
till deltagande i studien (bilaga 2). Tillsammans med de två informanter som deltog i 
provintervjuerna var det tio sjuksköterskor som stämde överens med gällande 
inklusionskriterier. Av informanterna var det sju stycken som hade 
specialistsjuksköterskeutbildning till distriktssköterska samt tre stycken var 
allmänsjuksköterskor. Informanterna som deltog var alla kvinnor i ålder mellan 29–60 år. 
Deras arbetslivserfarenhet inom primärvård varierade mellan 2,5 år till 30 år. 

Datainsamling 
Kvalitativa intervjuer stävar efter att vara öppna och att informanten ska kunna prata fritt 
och beskriva utifrån sin egen erfarenhet. För att kontrollera om frågorna svarar på syftet och 
ger tillräckligt noggranna beskrivningar är det en god idé att utföra provintervjuer 
(Larsson & Knutsson-Holmström, 2012). Genom inspelning av provintervjun kan 
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intervjuaren lyssna till de egna egenheter som riskerar att bli irritationsmoment i fortsatta 
intervjuer. Intervjuaren ska inte höras bortsett från när frågorna ställs (Trost, 2005). Inför 
denna studie utfördes två provintervjuer, relevansen i deras innehåll ansågs väsentligt så de 
inkluderades i studien. Ytterligare åtta stycken informanter från tillfrågade verksamheter 
medverkade och tillsammans ingick totalt tio stycken intervjuer i studien. Inför intervjun 
informerades informanterna om studien och studiens syfte med ett informationsbrev 
(bilaga 3, 4). Informationen upprepades sedan muntligt vid start av intervjuerna, 
informanterna hade då även möjlighet att ställa eventuella frågor. Intervjuerna utfördes på 
den plats som informanten själv valde. Nio intervjuer utfördes på informantens arbetsplats 
och en i informantens hem. Inledningsvis ställdes frågor av allmän karaktär som ålder, 
utbildning och arbetslivserfarenhet för att få en avslappnad miljö. Sedan användes en 
intervjuguide med centrala frågor för att få informanterna att fokusera på fenomenet. För att 
få djupare beskrivningar ställdes följdfrågor som “kan du berätta mer” och “vad upplevde 
du då” (bilaga 3). De tio intervjuerna som utfördes varierade i ett tidsspann från 15 minuter 
till 25 minuter, författarna utförde fem stycken intervjuer var. Intervjuerna spelades in på 
mobiltelefon och transkriberades ordagrant i direkt anslutning till intervjun av den som 
intervjuat. Detta gjordes för att inte tappa bort några nyanser i det som berättats. 

Analys 
Fenomenografisk analysmetod är lämplig för att kartlägga informanters uppfattningar och 
hitta mönster av fenomenet inte beskriva fenomenet i sig (Sjöström & Dahlgren 2002). För 
att undersöka distriktssköterskornas uppfattningar av barn som anhöriga och unga 
omsorgsgivare användes en fenomenografisk analys. Analysen utfördes i sju steg (figur 1) 
enligt Sjöström & Dahlgren (2002) av båda författarna till studien med alla tio transkriberade 
intervjuer. 

Figur 1: Fenomenografisk analys i sju steg enligt Sjöström & Dahlgren (2002). 

Steg	7:	Contrastive		Comparison
Kategorierna	jämförs	utefter	likheter	och	skillnader	i	uppfattningar

Steg	6:	Naming
Kategorierna	namnges	utifrån	dess	huvudinnehåll

Steg	5:	Comparison
Kategorierna	jämförs	för	att	finna	likheter	och	olikheter

Steg	4:	Grouping
Meningarna	grupperas	i	kategorier	utifrån	likheter	och	skillnader	i	uppfattningar

Steg	3:	Condensation
Utklippta	meningarna	läses	för	att	koncentrera	de	centrala	delarna

Steg	2:	Compilation
Markera	de	textavsnitt	som	identifierar	det	viktigaste	i	informanternas	svar

Steg	1:	Familiarization
De	transkriberade	intervjuerna	läses	flertalet	gånger	för	att	lära	känna	materialet	
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När alla intervjuer var genomförda och transkriberade övergick arbetet till att analysera 
datamaterialet. Forskarna började med att enskilt läsa alla intervjuer från början till slut. 
Genom att de transkriberade intervjuerna lästes upprepade gånger blev forskarna väl bekanta 
med materialet (steg 1). Vid genomläsningarna fanns syftet med som frågeställning till 
texten. De avsnitt som svarade till syftet identifierades som signifikanta utsagor i texten. Det 
innebär berättelser som upprepas, information som tas upp tidigt i svaret samt det 
informanterna uttrycker som viktigt (steg 2). De betydelsefulla delarna i 
distriktssköterskorna uppfattning av fenomenet kondenseras för att koncentrera det 
viktigaste i texten. Författarna jämförde sedan dessa texter för att se att inget centralt 
förlorats. Vid jämförelse sågs att stora delar av författarnas material var lika och de bådas 
resultat sattes samman (steg 3). Nästföljande steg i analysarbetet utförde författarna 
tillsammans. Resultatet grupperades i preliminära kategorier som namngavs tillfälligt 
(steg 4). Utifrån de preliminära grupperna av distriktssköterskornas uppfattningar 
avgränsades sedan likheter och olikheter till olika beskrivningskategorier (steg 5). Med de 
preliminära grupperna som utgångspunkt formades tre huvudkategorier och sex 
underkategorier (steg 6). Slutligen jämfördes kategorierna och de likheter och skillnader som 
sågs i distriktssköterskornas uppfattningar. Kategorierna beskrivs och citat från materialet 
väljs noggrant ut för att betona kategoriernas innebörd (steg 7). 
Beskrivningarna av uppfattningarna kallas för beskrivningskategorier. Beskrivnings-
kategorierna ska vara ömsesidigt uteslutande, inte överlappande och kvalitativt skilda från 
varandra. Kategorierna är en beskrivning på hur fenomenet kan förstås och hur tankemönster 
kan utläsas hos informanterna. Beskrivningskategorier beskriver hur själva fenomenet 
uppfattas av gruppen och inte den enskildes uppfattningar. I slutet av analysen skapas ett 
rangordningssystem, hierarki. Denna utgår från den mest basala beskrivningskategorin och 
bygger vidare mot de mer komplexa beskrivningskategorierna (Larsson & Knutsson-
Holmström, 2012). 

Etiska överväganden 
Forskningsetik finns för att värna alla livsformer och försvara människors grundläggande 
värde och rättigheter. Med ett etiskt förhållningssätt genom det vetenskapliga arbetet bidrar 
det till att skydda människorna som deltar i studien och också forskningens anseende och 
allmänhetens förtroende (Kjellström, 2012). I Sverige styrs forskning bland annat av 
Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor. Syftet med lagen är att 
skydda den enskilda människan och respekten för människovärdet vid forskning. I lagen står 
att mänskliga rättigheter och grundläggande friheter alltid ska beaktas (SFS 2003:460). 
Denna studie utförs inom ramen för högskoleutbildning och därav krävs inget godkännande 
från etisk nämnd.  

Informationskravet innebär att alla informanter ska få information om studiens syfte och 
metod innan deltagande. Informationen ska vara lätt att förstå och bör upprepas inför start 
av intervjun. Samtyckeskravet innebär att informanten deltar frivilligt och att de förstått 
tidigare given information. Kravet på konfidentialitet betyder att insamlade data ska bevaras 
så obehöriga ej kan komma åt den. Nyttjandekravet innebär att insamlade data endast ska 
användas till den studien informanterna är del i (Medicinska forskningsrådet, 2003). Dessa 
etiska aspekter beaktas under hela studien. Vårdcentralchefer på de valda enheterna och 
blivande informanter fick informationsbrev med kort presentation av studien och dess syfte. 
Informanterna informerades om att deltagandet är frivilligt och att de när som helst kan 
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avböja vidare medverkan. De får också informationen upprepad muntligt vid tillfälle för 
intervju. Informanterna informerades om att insamlade data kommer att hanteras 
konfidentiellt och att ingen av dem kommer att kunna identifieras genom studiens resultat. 
Materialet förvarades i forskarnas datorer och efter avslutad studie raderas det för att utesluta 
åtkomst av obehöriga. 
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RESULTAT 

Ur analysen av datamaterialet framkom tre beskrivningskategorier med sex underkategorier. 
Dessa kategorier beskriver distriktssköterskornas uppfattningar av att identifiera och stödja 
barn som anhöriga och unga omsorgsgivare i primärvården. Beskrivningskategorierna 
presenteras i tabell 1, resultatet beskrivs sedan i löpande text med citat från intervjuerna. 
Tabell 1. Presentation av beskrivningskategorier och underkategorier baserat på 
distriktssköterskornas uppfattningar av att identifiera och stödja barn som anhöriga och unga 
omsorgsgivare. 

 
Faktorer för att möjliggöra identifiering 

Medvetenhet om barnens existens 

Goda relationer för att våga fråga om barn  

 
Samverka för att orosanmäla 

Oro för barnet 

Samverkan med andra instanser 

 
Stöd 

Önskan om att ge stöd till barn och familj 

Svårigheter att ge stöd till barn och familj 

Faktorer för att möjliggöra identifiering  
Det saknas riktlinjer i arbetet med att identifiera barn som anhöriga och unga omsorgsgivare 
på deras arbetsplats. En ökad medvetenhet och kunskap krävs för identifiering av barnen, 
det krävs också en god relation mellan distriktssköterska och patient. 

Medvetenhet om barnens existens 
Det förekommer en begreppsförvirring bland distriktssköterskor i primärvården vad barn 
som anhöriga och unga omsorgsgivare innebär. Distriktssköterskorna beskriver olika 
uppfattningar av vad dessa begrepp står för. Barn som anhöriga eller unga omsorgsgivare 
särskiljs inte alltid från andra barn då alla barn är anhörig och i perioder får barn hjälpa till 
mer hemma. Det saknas en medvetenhet om att barn som anhöriga och unga omsorgsgivare 
existerar. En av anledningarna till detta är att distriktssköterskor inte är säkra på vilka 
signaler eller kännetecken de ska leta efter. Distriktssköterskorna i primärvården arbetar med 
fokus på patienten de har framför sig och de träffar sällan patientens barn. 
Distriktssköterskorna funderar inte på hur familjekonstellationen ser ut vilket medför att 
patientens familj och anhöriga kommer i skymundan. I mötet saknas tanken på barn runt 
patienten som riskerar att påverkas negativt av dennes sjukdom. Även övriga professioner 
på vårdcentralen saknar medvetenhet och kunskap om barn som anhöriga eller unga 
omsorgsgivare.  

Först och främst att man blir medveten. Det finns risk att jag, att man inte 
ens uppmärksammar att behovet finns. 

Det finns distriktssköterskor som beskriver att barn som anhörig och ung omsorgsgivare är 
barn som lever med en förälder som har svår sjukdom, antingen psykiskt eller fysiskt. Denna 
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grupp av barn anses viktig att identifiera då de ofta behöver stöd för att klara det extra ansvar 
de får ta i familjen. Det faktum att distriktssköterskan inte träffar barnen upplevs som en av 
svårigheterna i att identifiera barn som anhöriga eller unga omsorgsgivare i primärvården. 
När distriktssköterskan får kännedom av att det finns barn, till exempel under arbetet med 
telefonrådgivning då de ibland hör barnen i bakgrunden. Vid dessa tillfällen reflekterar 
distriktssköterskan mer på barnet och hur patientens sjukdom eller problem kan påverka 
dem. Distriktssköterskorna tror att en större kunskap om 2g § i Hälso- och sjukvårdslagen 
(SFS 1982:763) som beskriver att barns behov särskilt ska beaktas kan öka medvetenheten i 
primärvården om att det kan finnas ett barn som också behöver stöd. 

Att man hör barnen i bakgrunden då vet man ju om att barnen finns där och 
har man då den här lagen med sig i huvudet då tänker man på barnen också 

och att man vill fånga upp dem. 

Distriktssköterskor behöver vara välutbildade för att kunna stödja barn som anhöriga och 
unga omsorgsgivare. Genom utbildning ökar medvetenheten om att barn som anhöriga och 
unga omsorgsgivare existerar. En okunskap om vilka skyldigheter distriktssköterskan har i 
arbetet med dessa barn beskrivs. Distriktssköterskan önskar ökad kunskap hos all personal 
på vårdcentralen om barn som anhöriga och unga omsorgsgivare för att tillsammans kunna 
identifiera och stödja dem. Genom utbildning ökar medvetenheten och personalen kan skapa 
verktyg för hur de ska arbeta med barn som anhöriga och unga omsorgsgivare.  

Men egentligen är det väl mer kunskap och verktyg. Utbildning och bättre 
verktyg skulle jag tycka, inte bara att det finns en lagtext.  

Regelbunden utbildning och tydliga rutiner för hur distriktssköterskan ska kommunicera 
med patienten för att identifiera barn som anhöriga och unga omsorgsgivare krävs. Med 
standardiserade frågor vet de vilka frågor som ska ställas till patienten för att identifiera 
barnen. Utbildning i hur distriktssköterskan kan stödja barnen på bästa sätt är också 
nödvändigt. Med tydliga rutiner får distriktssköterskorna verktyg för hur de ska arbeta och 
de vet vilka frågor som ska ställas. Detta bidrar till att distriktssköterskorna i större mån än 
tidigare kan identifiera barn som anhöriga och unga omsorgsgivare. 

Goda relationer för att våga fråga om barn 
Bland distriktssköterskor finns en rädsla för att fråga patienterna om det finns barn i familjen 
och hur barnen mår. De upplever att det är en känslig fråga att ställa och väljer att avstå då 
de är rädda att kränka patienten som redan är i ett utsatt läge. Om frågan ställs vid fel tillfälle 
är distriktssköterskorna rädda att de ska uppfattas som nyfikna och inkräktande i patientens 
privatliv. Frågor till patienten om de har barn kan också vara en känslig fråga om patienten 
önskar men inte kan få barn. Distriktssköterskorna beskriver samtidigt att det inte borde finns 
några frågor som är för känsliga för att ställa i primärvården. Det borde inte vara konstig att 
ställa frågan om det finns barn i hemmet, då det är en del av distriktssköterskans profession 
att våga kommunicera och ställa svåra frågor till patienterna de möter. Distriktssköterskorna 
uppfattar det viktigt att ha i åtanke att det kan finnas mer än det som syns och det därför är 
viktigt att ställa frågor. Däremot ser distriktssköterskorna att det finns vissa situationer där 
det kan vara svårare att ställa frågan och distriktssköterskorna har en rädsla för vad de ska 
få för svar som gör att alla frågor inte alltid ställs. 

Det kan vara svårt att ställa vissa frågor men de flesta tycker jag att man 
kan ställa här på en vårdcentral. Det styrs av mina egna rädslor, vad möter 
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jag för svar. Mycket ligger ändå i vår profession att vi ska förstå att det 
finns mycket bakom det vi ser först. Att man vågar fråga, vågar se och 

vågar gå vidare med oro. 

Med en god relation till patienten blir det lättare att ställa känsliga frågor, vilket inkluderar 
de frågor som krävs för att identifiera barn som anhöriga och unga omsorgsgivare. Det krävs 
en lyhördhet och ibland krävs flera möten innan patienten öppnar sig. Distriktssköterskorna 
uppfattar att det kan vara svårt att bygga upp en relation med patienten då det ofta är 
tillfälliga möten i primärvården. Patienter som är återkommande till vårdcentralen är det 
lättare att bygga en relation samt lättare att vara mer privat. Distriktssköterskorna upplever 
om de har en god relation med patienten blir det också lättare för patienten själv att prata om 
problem och sin familj. 

Samverka för att göra en orosanmälan 
För identifiering och stöd till barnen är det viktigt att samarbeta med alla yrkeskategorier 
på vårdcentralen samt andra instanser som till exempel Socialtjänsten och skolan.  

Oro för barnet 
Vid oro för barnets hälsa eller utveckling är vårdpersonal skyldig att anmäla till 
Socialtjänsten. Distriktssköterskor i primärvården uttrycker att de är väl bekanta med lagen 
om anmälningsplikt. Distriktssköterskorna beskriver att de arbetar utifrån barnkonventionen, 
att barn har rätt till omvårdnad och omsorg till dess att de är vuxna. För att barnen ska få 
sina rättigheter tillgodosedda uttrycker distriktssköterskorna att orosanmälan kan vara ett 
viktigt verktyg.  
Distriktssköterskorna i primärvården har en uppfattning om att personalen på 
barnavårdscentralen har ett större barnperspektiv då de arbetar med barn varje dag. På BVC 
träffar de barnen tillsammans med föräldern och får därför en bättre bild av familjen som 
helhet. Uppfattningar av att kunna kan gå till kollegorna på BVC med funderingar när det 
gäller mindre barnets familjesituation framkommer. Genom samverkan med BVC känner 
distriktssköterskorna att de får stöd i beslut att en anmälan bör göras. I resultatet 
framkommer också att det är viktigt att samarbeta med övriga yrkeskategorier på 
vårdcentralen, framför allt distriktsläkare och vårdcentralschefen. Tillsammans med 
distriktsläkaren kan de göra en plan gällande förälderns behandling eller sjukskrivning som 
gynnar hela familjen. När vårdcentralschefen är informerad kan denne stödja 
distriktssköterskan i sitt beslut att anmäla, det uppfattas vara en trygghet hos 
distriktssköterskorna.  

Häromdagen gick jag bort och pratade med dem på BVC, sedan pratade jag 
med min chef för att identifiera om det är ett problem. Då kan vi stötta 

varandra. 
I resultatet ses att det finns olika uppfattningar bland distriktssköterskorna om hur det är att 
göra en orosanmälan till Socialtjänsten. Beskrivningar av att inte behöva vara säkra på att 
barnet far illa, att det räcker med oro för att Socialtjänsten ska utreda behov av eventuella 
insatser uppfattas som en lättnad. Vid osäkerhet kring situationen beskrivs att de utöver 
samverkan med andra professioner på vårdcentralen också kan konsultera Socialtjänsten 
utan att identifiera barnet.  Det finns en rädsla för den process som startas och en oro för att 
Socialtjänsten inte hittar något att gå vidare med. Det förekommer en olust för hur det kan 



 15 

påverka relationen till familjen som de gör anmälan mot. Stödet distriktssköterskorna får gör 
att de blir säkrare och orosanmälan blir mer heltäckande. Det finns även distriktssköterskor 
som känner en trygghet i möjligheten att anmäla. Distriktssköterskorna gör då orosanmälan 
i samförstånd med föräldern till syfte att familjen ska få bästa stöd.  

Alltså då tycker jag att det är vår uppgift i sjukvården att, vi har ju plikt att 
anmäla oro. 

Samverkan med andra instanser 
Viktigast efter identifieringen av ett barn som behöver stöd är att prata med barnet och fråga 
vad de behöver för hjälp, om det skulle underlätta att någon utomstående vuxen kommer och 
hjälper till. Resultatet visar att distriktssköterskor har uppfattning om att barn som önskar 
stöd vänder sig till andra enheter än till vårdcentral. När distriktssköterskorna misstänker att 
ett barn inte mår bra eller att en familj behöver stöd är det därför viktigt att samarbeta med 
andra instanser. Barnen kan genom organisationen Barnens rätt i samhället (BRIS) få kontakt 
med utomstående vuxen att prata med. Distriktssköterskorna har en uppfattning om att 
samtalen till BRIS överlag ökat. De tror att BRIS är en organisation som barnen känner till 
och vet att de kan vända sig till för att få stöd. Resultatet visar att det är bra att ha kunskap 
om organisationer som till exempel BRIS för att kunna använda deras information och att 
sprida den till barnen de kommer i kontakt med. 

Distriktssköterskorna berättar att det krävs utökat samarbete med fler instanser än 
Socialtjänsten för att besluta om anmälan skall framställas. BVC uppfattas som en viktig och 
nära instans att samverka med när det finns små barn i familjen. Vid fem års ålder avslutas 
besöken på BVC och skolan tar över ansvaret för hälsoundersökning och vaccination. Det 
framkommer att distriktssköterskorna har uppfattningen om att barnen har lättare för att 
vända sig till skolsköterska eller kurator på skolan än att ta kontakt med vårdcentralen. När 
barnen blir äldre ses därför skolan som en viktig samverkanspartner. Skolsköterskan anses 
ha lättare att få kontakt med barnen då hon träffar dem på skolan, en miljö där barnen oftast 
känner sig trygga. Genom samverkan med skolan uppnås ett större perspektiv på situationen 
och en mer heltäckande bild av hur barnet mår. Detta gör det lättare att sätta in lämpligt stöd 
till barnet.  

Man skulle ha mer samarbete med skolorna, med skolsköterskorna. Att man 
hjälps åt. Jag tror att skolan ser mer än vad vi gör här på vårdcentralen, hit 

kommer de ju inte så ofta men i skolan är de ju varje dag. 

Stöd 
Det finns en önskan hos distriktssköterskorna att kunna stödja barnen och familjerna, men 
de beskriver snabba möten, ont om tid och att de saknar resurser som försvårande orsaker. 
Önskan om att ge stöd till barn och familj 
Resultatet visar att distriktssköterskorna önskar att de hade ett bredare barnperspektiv och 
hur familjesituationen ser ut för den patient de har framför sig. Distriktssköterskorna 
uppfattar att tillägget i Hälso- och sjukvårdslagen innebär att när de identifierar barn som 
anhöriga och unga omsorgsgivare bör de bedöma barnets behov av stöd så barnets 
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grundläggande behov blir tillgodosedda. Gemensamt är att det finns en vilja att identifiera 
barn som anhöriga och unga omsorgsgivare för att kunna bidra med stöd till dem.  

När det gäller barn så vill man ju vara med och stötta på bästa sätt och att 
de ska få vara barn. 

Barnen har rätt att få information om sina rättigheter till råd och stöd. När barn som anhöriga 
eller unga omsorgsgivare identifierats samtalar distriktssköterskan med barnet. Barnet får 
information om att det inte är dennes uppgift att ta hand om sina anhöriga. 
Distriktssköterskorna är noga med att information ges på ett sådant sätt som är anpassat efter 
barnets ålder och utvecklingsnivå. Barnet får information om sina rättigheter och vad det 
finns för stöd att få. Vid tillfällen där barnet vill vara delaktig och hjälpa till med vården av 
den sjuke försöker distriktssköterskorna stödja till det. Genom information och instruktion 
av praktiska vårdmoment får barnet kunskaper i hur de kan vara delaktig. De 
distriktssköterskor som tidigare arbetat med barn uppfattar att de har ett tydligare 
barnperspektiv. De vågar oftare fråga patienterna om deras familjesituation och om hur 
barnen mår än de som inte har samma erfarenhet av att arbeta med barn. Resultatet visar att 
de också undersöker hur nätverket runt familjen ser ut för att få en uppfattning om det finns 
någon annan vuxen som kan hjälpa, underlätta och stödja barnet och familjen. Anledningen 
till att distriktssköterskan frågar är för att identifiera vilket stöd eventuella barn som anhöriga 
eller unga omsorgsgivare har runt sig sedan tidigare. Att kunna stödja och hjälpa den som är 
sjuk att må så bra som möjligt under sjukdomsförloppet ses också som ett sätt att kunna 
stödja hela familjen. När föräldern känner sig trygg får barnet indirekt stöd. 

I det här fallet kan vi ju stötta patienten genom att han kommer att få 
nedtrappningsschema. För även om vi säger att Socialtjänsten går in i 

familjen så måste ju pappan bli fri från sitt missbruk. Och det får vi stötta 
honom med härifrån. 

Svårigheter att ge stöd till barn och familj 

Resultatet visar att distriktssköterskor känner sig otillräckliga i det stöd som barn som 
anhöriga och unga omsorgsgivare har rätt till. Det framkommer tillfällen då 
distriktssköterskorna efter ett besök med en patient uppfattar att det finns barn som anhöriga 
och då ställt sig frågan om hur detta barn har det men inte haft möjlighet att göra något för 
barnet. Uppfattningar om att tiden tillsammans med patienten i primärvården är kort och det 
pressade tidsschemat ses som ett problem. Det finns inte tid till att utreda hur 
familjesituationen och hälsan ser ut. Det medför uppfattningar av oförmåga att ta reda på 
vilket stöd familjen och barn som anhöriga eller ung omsorgsgivare behöver. 
Distriktssköterskorna uppfattar att de inte hinner fokusera på annat än de symtom eller 
åkommor patienten söker för. Då barn som anhöriga inte alltid är med på vårdcentralen är 
det svårt att skapa en kontakt med dem vilket uppfattas försvåra möjligheten att kunna ge 
stöd. I resultatet ses en önskan hos distriktssköterskorna att kunna göra mer för barnen.  De 
beskriver att de saknar verktyg för hur stöd till barn som anhöriga och unga omsorgsgivare 
ska se ut. När distriktssköterskan identifierat barn som anhöriga eller unga omsorgsgivare 
får de information men uppfattningar av att inte kunna ge mer praktiskt stöd framkommer 
som en svårighet. Detta leder till frustration och en känsla av att vara otillräcklig hos 
distriktssköterskan som önskar göra mer.  

Skulle vilja kunna stödja mer än att uppmärksamma att det finns ett behov. 
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I resultatet framkommer att distriktssköterskorna ofta träffar barn som tolkar åt sina 
föräldrar. I möten med barn till invandrare som hjälper till att tolka fungerar barnet som en 
länk mellan distriktssköterskan och den vuxne patienten. Av distriktssköterskorna uppfattas 
sådana situationer strida mot barnets rätt att vara barn. Barn som tolkar blir en del i vården 
och får ta större ansvar än de borde. Barnen får ofta tolka saker som de egentligen inte förstår 
och distriktssköterskorna kan inte ställa de frågor som de egentligen vill ha svar på då det är 
ett barn som tolkar. Det framkommer från distriktssköterskorna att olika synsätt på att barn 
agerar tolkar kan bero på språksvårigheter och kulturella olikheter. De upplever att barnen 
ofta har en press från föräldrarna att de ska vara med och tolka. Något som 
distriktssköterskorna upplever som svårt är att få invandrare att förstå att barnen istället bör 
vara i skolan istället för att följa med och tolka. De arbetar ständigt med att övertyga vuxna 
invandrare om att auktoriserad tolk bör användas istället. 

Vi kanske lämnar information till en 12 åring utländskt barn som vi aldrig 
skulle göra till ett svenskt, egentligen. Och det är ju inte okej fast vad är 
alternativet många gånger. Är man 12 år ska man inte behöva göra så 

mycket för sina föräldrar. 

Utfallsrum 
I hierarkisk ordning framträder att distriktssköterskorna måste bli medvetna om att dessa 
barn existerar innan de kan identifiera dem. Distriktssköterskorna beskriver att barn som 
anhöriga och unga omsorgsgivare inte identifieras i den utsträckning som behovet kräver. 
Fortsatt beskriver distriktssköterskorna att det krävs ökad medvetenhet om barn som 
anhöriga och unga omsorgsgivare. Fokus ligger på den patient som distriktssköterskan har 
framför sig. När de sedan börjar bli medvetna om gruppen efterfrågas mer utbildning och 
information inom området. För att öka medvetenheten önskar distriktssköterskorna 
utbildning och verktyg för hur de ska arbeta med barn som anhöriga och unga 
omsorgsgivare. För att underlätta identifieringen av barnen ser distriktssköterskorna ett 
behov av riktlinjer och rutiner på arbetsplatsen. De korta möten som blir på en vårdcentral, 
kan vara en bidragande orsak till att distriktssköterskorna inte hinner få den relation eller tid 
som behövs för att våga fråga om familjesituation och barn. Distriktssköterskan träffar oftast 
inte barnen vilket upplevs som en av svårigheterna i att identifiera barnen i primärvården. 
(Faktorer för att möjliggöra identifiering). Distriktssköterskorna beskriver att om de känner 
en oro för barnet skulle de gå vidare med ärendet och göra en orosanmälan. 
Distriktssköterskorna beskriver också att de gärna samverkar med andra instanser för att få 
fler perspektiv på situationen Både för att identifiera och att stödja barn som anhöriga och 
unga omsorgsgivare är det viktigt att samarbeta med alla professioner på en vårdcentral. Det 
är viktigt att samarbeta med instanser utanför som till exempel skolan och Socialtjänsten. 
Genom samarbetet fås ett större perspektiv på hur situationen ser ut och distriktssköterskorna 
får stöd i om en orosanmälan bör göras eller inte. Distriktssköterskorna har olika uppfattning 
om hur det är att göra en orosanmälan och vad den skulle innebära. Däremot anser alla att 
det är viktigt att göra en anmälan till Socialtjänsten när de känner oro för ett barn. 
Orosanmälan kan vara ett sätt att stödja barnen. Samarbete underlättar bedömning av behov 
av stödinsatser till barnen (Samverkan för att orosanmäla). Fortsatt berättar 
distriktssköterskorna vikten av att ge information och stöd till barnet och föräldrarna som ett 
led i att underlätta deras situation. Distriktssköterskorna upplever också att det är viktigt att 
stödja barnen med information. Att ge information är lättast när de träffar barnen. 
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Distriktssköterskorna informerar om att det inte är barnens uppgift att ta hand om sina 
anhöriga. Barnen får information om vilka rättigheter de har och vad de kan få för stöd. 
Distriktssköterskorna anser att det är viktigt att informationen anpassas utifrån barnets 
utvecklingsnivå (Stöd). 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Med fenomenografisk metod är huvudsyftet att identifiera olika uppfattningar av ett fenomen 
(Marton, 1981). I denna studie var syftet att beskriva distriktssköterskors uppfattningar om 
att identifiera och stödja barn som anhöriga och unga omsorgsgivare i primärvården. 
Metoden är väl beskriven och tidigare använd inom omvårdnadsforskning och då syftet är 
att visa på uppfattningar och inte kunskaper anses fenomenografisk metod stämma överens 
med syftet vilket också styrker studiens giltighet (Sjöström & Dahlgren, 2002). 
Författarna till studien är legitimerade sjuksköterskor som studerar specialist-
sjuksköterskeprogrammet till distriktssköterska. Under utbildningen har ett intresse för barn 
som anhöriga och unga omsorgsgivare väckts. Ett gemensamt intresse att ta reda på̊ hur 
distriktssköterskor uppfattar sitt arbete med identifiering och stöd till dessa barn växte fram 
och ligger till grund för denna studie. Båda författarna har erfarenhet av att arbeta på 
vårdcentral vilket medför en förförståelse för fenomenet. Det skulle kunna inneburit en risk 
vid datainsamling och analys, men i detta fall uppfattas förförståelsen som en tillgång då den 
tillför en kännedom om ämnet som studeras och det arbete som informanterna gör. Det går 
inte att helt bortse från den egna erfarenheten men genom att reflekterat över den fås en 
medvetenhet om att den finns (Priebe & Landström, 2012). Förförståelsen har funnits med 
under arbetets gång och författarnas medvetenhet om den har minimerat risken att den 
påverkat studiens resultat vilket också stärker studiens giltighet. 
I fenomenografin tillämpas ett strategiskt urval som förutsättning för att få så många olika 
uppfattningar av fenomenet som möjligt (Larsson, 1986). Detta för att skapa variation och 
nyanser i resultatet. Inför studien skickades informationsbrev ut till vårdcentraler i olika stora 
samhällen och med olika antal listade patienter. Både offentlig och privata vårdcentraler 
kontaktades vilket anses ge ytterligare variation i patientklientel och erfarenhet hos 
distriktssköterskorna. Av de tretton vårdcentralchefer som kontaktades var det fyra 
vårdcentraler som inte svarade, en vårdcentral valde att tacka nej till deltagande på grund av 
stor arbetsbelastning vid tiden för studien och en vårdcentralchef godkände studien men hade 
ingen distriktssköterska som hade möjlighet att delta. Då informanterna förmedlades via 
vårdcentralcheferna är det svårt att veta hur många distriktssköterskor som valt att tacka nej 
eller vad de haft för anledning. Det som ändå framkom var att distriktssköterskorna inte 
ansåg att de hade tillräckligt med kunskap om ämnet, de ansåg att ämnet är för svårt att tala 
om eller att de saknade erfarenhet av barn som anhöriga eller unga omsorgsgivare för att 
delta i en studie. För att få med ett större antal distriktssköterskor i studien kunde 
informationsmaterialet omformulerats för att förtydliga att erfarenhet av att arbeta med barn 
som anhörig eller unga omsorgsgivare inte var avgörande för att delta i studien. De 
vårdcentraler som inte svarade efter första informationen kontaktades ytterligare en gång. 
De som ändå inte lämnade besked valdes att inte kontaktas ytterligare. En tredje kontakt 
kanske hade medfört att ytterligare vårdcentraler deltagit. Vid denna tidpunkt hade intervjuer 
redan påbörjats och fokus lades istället på de vårdcentraler som valt att delta. Genom tio 
informanter anses en bred variation i erfarenheter uppnås och ger ett rikt material med 
uppfattningar. Larsson och Knutsson-Holmström (2012) menar att med fenomenografisk 
analys är det vanligt att det inte framkommer några nya uppfattningar efter att tio till tolv 
intervjuer utförts. Detta styrker författarnas val att inte skicka ut en tredje påminnelse till de 
vårdcentraler som inte lämnat besked. Ytterligare informanter anses inte styrka studiens 
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trovärdighet och med ett för omfattande material blir analysen otydligt och kan inte ge det 
djup som önskas i resultatet (Larsson, 1986). 
På de vårdcentraler som deltog arbetar både sjuksköterskor och distriktssköterskor, därav 
har båda professionerna inkluderats i studien. Av tio informanter var sju stycken 
distriktssköterskor och tre sjuksköterskor. Deltagande av informanter utan specialist-
sjuksköterskeutbildning till distriktssköterska ansågs inte påverka resultatet då de som deltog 
hade lång erfarenhet av att arbeta med en distriktssköterskas uppgifter på vårdcentral. 
Informanternas olika utbildning och erfarenhet uppfattas vara en styrka för studien. 
Inom fenomenografin anses öppen intervju vara en relevant metod för datainsamling 
(Alexandersson, 1994; Marton, 1981) den metoden användes även i denna studie. Två 
provintervjuer genomfördes för att kontrollera intervjuguiden. I provintervjuerna bedömdes 
om frågorna passade till syftet och kunde ge tillräckligt noggranna beskrivningar. 
Intervjuerna transkriberades och behandlades på samma sätt som de övriga intervjuerna i 
studien. Då materialet i provintervjuerna ansågs ha hög relevans för studien inkluderades de 
därav i resultatet. Intervjuguide avvändes för att i intervjuerna behålla fokus på syftet. Den 
innehöll djupare frågor om fenomenet och sedan ställdes följdfrågor för att informanterna 
skulle utveckla sina svar ytterligare. Med fasta frågor kan fokus på fenomenet behållas. 
Denna metod rekommenderas i kvalitativ intervju för att få ett djup i svaren 
(Kvale & Brinkmann, 2014). Intervjuerna genomfördes på den plats och tid som 
informanterna själva valde vilket medfört att de känt en trygghet och därmed kunnat öppna 
sig på bästa sätt. 

I fenomenografin är analysen en process där forskaren fortlöpande söker efter likheter och 
skillnader i deltagarnas svar (Larsson, 1986; Marton, 1981). Efter att intervjuerna 
transkriberades lästes de som helhet upprepade gånger. Uppfattningar som framkom 
markerades och sedan jämfördes de upprepade gånger för att minska risken att förlora viktig 
information. Detta ökar sannolikheten att studiens resultat återspeglar de olika uppfattningar 
som informanterna förmedlat. För att öka studiens trovärdighet används citat av 
betydelsefulla uppfattningar. Genom att lyfta fram citat i resultatbeskrivningen styrker det 
de enskilda beskrivningskategorierna och det slutliga resultatet. Med citaten kan läsaren 
själv bedöma om tolkningen är relevant (Marton, 1981; Larsson, 1986 & 
Alexandersson, 1994). Den kvalitativa analysen försöker tolka innebörden av det 
informanterna berättat. Här kan ett problem uppstå huruvida forskaren tolkning är rimlig 
eller ej. För att fastställa detta kan en oberoende prövning göras av en pliktmedveten person 
som bedömare (Larsson, 1986). Detta har inte utförts i denna studie på grund av tidsbrist. 
Osäkerheten som kvarstår för läsaren är att det möjligen finns ett bättre kategorisystem som 
kunde uppkommit. Denna osäkerhet kan endast bortses ifrån om läsaren har förtroende för 
forskaren (Larsson, 1986). 

Överförbarhet innebär hur resultatet kan generaliseras eller dess betydelse inom andra 
sammanhang. Då det är upp till läsaren att bedöma överförbarheten är det viktigt att studien 
innehåller fylliga beskrivningar av material och resultatet (Polit & Beck, 2016). I 
fenomenografi är målet att öka förståelsen för fenomenet. Ökad förståelse kan sedan få 
praktisk betydelse men fenomenografin beskriver inte det undersökta fenomenet i 
verkligheten, utan vilka uppfattningar som finns om fenomenet i det undersökta urvalet 
(Sjöström & Dahlgren, 2002). Studien begränsas till viss del av det låga antalet deltagare 
vilket påverkar överförbarheten. Författarna menar att resultatet ändå kan utgöra ett underlag 
för reflektion kring riktlinjer i arbetet med barn som anhöriga och unga omsorgsgivare. 
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Resultatdiskussion 
I Sverige är barn som anhöriga och unga omsorgsgivare ett nytt område inom forskning och 
det är fortfarande okänt hur stort antal barn som är omsorgsgivare och hur vi i hälso- och 
sjukvården bäst ska kunna identifiera och stödja dem (Socialstyrelsen, 2013). Resultatet i 
denna studie visar att det saknas kunskap om att identifiera och stödja barn som anhöriga 
och unga omsorgsgivare. Det framkommer faktorer som behöver utvecklas för att kunna 
utöka arbetet med att identifiera dessa barn. För att identifiera barnen krävs bland annat en 
ökad medvetenhet om att denna grupp av barn existerar. Enligt Nordenfors et al. (2014) 
framkommer det att ett liv som ung omsorgsgivare kan medföra begränsningar i utveckling 
och påverkar ofta möjligheter att delta i aktiviteter med jämnåriga. Fortsatt visar en studie 
av Butler och Astbury (2005) att svårigheter i familjen som allvarlig sjukdom innebär 
påverkan på barnets vardag och välbefinnande både på kort och lång sikt. Det finns därför 
ett stort behov av att identifiera barnen för att kunna bekräfta och stödja dem. Resultatet visar 
på att distriktssköterskor inte är helt klara över vad begreppen barn som anhörig och ung 
omsorgsgivare betyder. I Storbritannien där området är mer utforskat har Saul Becker 
implementerar begreppet young carers som i Sverige har översatts till unga omsorgsgivare 
(Becker, 2007). Unga omsorgsgivare är de barn som ger stöd, vård eller hjälper anhöriga i 
hemmet regelbundet. De tar ansvar på en nivå som i vanliga fall associeras med en vuxen 
(Aldridge, 2006; Aldridge & Becker, 2003). Enligt Socialstyrelsen kan begreppsförvirringen 
bero på att begreppen inte används konsekvent och att de ibland används synonymt 
(Närstående, 2004). Resultatet visar att det finns en önskan att begreppen förtydligas för att 
uppnå en ökad medvetenhet. Distriktssköterskor beskriver att de inte är medvetna om att det 
finns barn som är anhöriga och unga omsorgsgivare. En ökad medvetenhet är möjlig med 
utbildning och tydliga rutiner som skapar verktyg att arbeta med barn. Brist på medvetenhet 
är något som tidigare uppmärksammats i svensk forskning och är en av orsakerna till att 
regeringen förtydligade Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) så barnens behov och 
rättigheter blir tydligare då de ofta blir bortglömda (Jansson, Larsson & Modig, 2011).  I 
resultatet framkommer att distriktssköterskor i primärvården saknar verktyg och stöd för att 
arbeta med barn som anhöriga och unga omsorgsgivare. Genomgående beskriver 
distriktssköterskorna att innan deltagande i studien hade de ingen större medvetenhet om att 
det finns barn med i familjen runt den patient de vårdar. Detta visar att trots tillägget i lagen 
krävs fortsatt arbete för att öka medvetenheten om barn som anhöriga och unga 
omsorgsgivare. För att barns rättigheter ska kunna tillgodoses är fortsatt arbete med 
identifiering av barn som anhörig och unga omsorgsgivare viktig. 

Tidigare studie beskriver att vårdpersonal tycker de har för dålig beredskap, kunskap och 
rutiner för att kunna följa Hälso- och sjukvårdslagens (SFS 1982:763) krav att beakta barns 
behov (Jansson et al., 2011). Även i denna studie visar resultatet att distriktssköterskor 
behöver utbildning, information och verktyg i området för att lära sig hantera olika 
situationer kring barn som anhöriga och unga omsorgsgivare. Distriktssköterskor efterfrågar 
tydliga rutiner på sin arbetsplats. De upplever att det kan vara en svårt att fråga om barn och 
hemsituation. Riktlinjer som beskriver att distriktssköterskor ska fråga om barn anses göra 
det enklare att ställa frågan. Enligt kompetensbeskrivning för distriktssköterska är bred 
kunskap och förmåga att kunna möta oförutsägbara situationer det grundläggande i 
distriktssköterskans arbete. Distriktssköterskan ska ha fördjupade kunskaper i att förstå 
individens eller familjens resurser utifrån ett hälsofrämjande perspektiv och kunna agera när 
psykosociala förhållanden kan påverka hälsan (Distriktssköterskeföreningen, 2008). Även 
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om distriktssköterskan har dessa kunskaper behövs kontinuerlig utbildning och fördjupning 
i särskilda ämnen under hela den yrkesverksamma tiden. 
Enligt resultatet kan de korta mötena som blir på vårdcentral ge problem i 
distriktssköterskans arbete. Distriktssköterskorna har inte alltid möjlighet att även lägga 
fokus på patientens anhöriga. Detta bekräftas av Aldridge och Becker (2003) som beskriver 
att vårdpersonal lägger fokus på den vuxna personen med funktionshinder eller själva 
funktionshindret. Vårdpersonal tänker inte på hur funktionshindret påverkar den övriga 
familjen och eventuella barn (Aldridge & Becker, 2003). När möjligheten till att hinna lägga 
fokus även på familjen uteblir, kan det ses som det går emot distriktssköterskans profession 
då distriktssköterskan ska arbeta utifrån ett holistiskt perspektiv vilket innebär att se helheten 
runt patienten och inte bara det sjuka (Distriktssköterskeföreningen, 2008). 

Resultatet beskriver att distriktssköterskan reflekterar över betydelsen av sin profession, 
bland annat när det kommer till kommunikation. De uppfattar att kommunikation är en viktig 
del i arbetet och stödjande samtal är ett av deras arbetsverktyg. Kommunikationens betydelse 
beskrivs också i kompetensbeskrivning för distriktssköterska (Socialstyrelsen, 2005). Det 
vårdande samtalet är betydelsefullt att stödja och stärka hälsa och välbefinnande 
(Dahlberg & Segesten, 2010). Kommunikation är en process där interaktion sker för att 
skapa en relation till varandra (Dunne, 2005). Resultatet visar att det förekommer en rädsla 
för att ställa frågor om barn och familjesituation till patienter. Distriktssköterskorna är rädda 
att de ska kränka föräldrarna eller den sjukes anhöriga. Det finns också en osäkerhet för vad 
de ska göra med svaret och hur de ska gå vidare. Distriktssköterskorna återkommer till de 
korta möten som sker i primärvården vilket gör det svårt att bygga upp goda relationer till 
patienten. De upplever att god relation krävs för att de ska kunna ställa frågan om hur barnen 
i familjen mår. Distriktssköterskorna är rädda att frågan ska vara stötande och de tror inte att 
patienterna kommer att öppna sig för dem. Jansson et al. (2011) beskriver att det krävs mod 
hos personalen att våga fråga föräldrarna då man inte vill skapa problem och inte vet hur 
man ska hantera svaret. Det krävs också mod för att bryta gamla rutiner och ha en dialog 
med barnen om hur de egentligen har det. 
Resultatet visar att när distriktssköterskor identifierat ett barn som anhörig eller 
omsorgsgivare kan de samarbeta med andra professioner. Samarbetet ger en större bild av 
situationen och utifrån den bild kan beslut tas om att göra orosanmälan till Socialtjänsten. I 
Socialtjänstlagen (SFS 2001: 453) står det att alla som får kännedom om eller misstänker att 
ett barn far illa bör anmäla det till socialnämnden. Resultatet visar att distriktssköterskorna 
känner till att de är skyldiga att göra orosanmälan och det är något som de arbetar aktivt med 
redan idag. De upplever dock inte att de aktivt ger barnet stöd genom en anmälan. Enligt 
distriktssköterskorna ser de orosanmälan som ett sätt att lämna vidare till Socialtjänsten. De 
anser att det är viktigt att samarbetet finns och det är något de gärna fördjupar. I gemensamt 
projekt mellan Stiftelsen Allmänna Barnhuset och Socialstyrelsen framkommer att om 
samhällets olika instanser skulle samarbeta effektivare skulle självklart risken minska för att 
barnen skulle hamna i ingenmansland (Jansson et al., 2011). I dagsläget är det ett begränsat 
samarbete mellan sjukvård och socialtjänst när det gäller stöd till anhörig 
(Socialstyrelsen, 2014). Det krävs nära samarbete mellan Socialtjänsten och sjukvården för 
att utveckla insatser som syftar till att ge information till barn som anhöriga och unga 
omsorgsgivare (Hjern & Manhica, 2013). Barn och föräldrar önskar stöd men de tvekar till 
att involvera vården. De är rädda att familjen ska splittras när familjesituationen blir känd 
(Moore & MacArthur, 2007). I resultatet ses att distriktssköterskorna själva kände olust till 
att göra orosanmälan innan de förstod syftet med den. Det är viktigt att involvera föräldrarna 
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i beslutet att göra en orosanmälan. Genomförs anmälan i samförstånd med föräldern ökar 
chansen att familjen och distriktssköterskan bibehåller god relation. När familjen vet vad 
orosanmälan innebär förbättrar det i sin tur deras samarbete med socialtjänsten som bedömer 
vilket behov som finns och stöd kan sättas in. 
Enligt resultatet finns en tydlig önskan hos distriktssköterskor att kunna identifiera och 
stödja denna grupp av barn. Författarna till studien finner också att det finns en stor okunskap 
om hur stödet praktiskt ska ges. Fortsatt ses att det är svårt för distriktssköterskorna att tänka 
ut hur de skulle kunna ge stöd på något annat sätt än de få förslag som framkommit. Tidigare 
studier ur barnens perspektiv visar att unga omsorgsgivare vill ha stöd. Barnen vet inte vilken 
hjälp de kan få eller hur de kan få tillgång till stöd (Moore & McArthur, 2007). Mc Andrew 
et al. (2012) påvisar in sin studie att barn som inte är delaktiga i beslut som rör familjen 
känner sig uteslutna. Därför är det mycket viktigt att distriktssköterskor arbetar för att sprida 
denna informationen till de berörda barnen. Resultatet visar att när distriktssköterskorna 
träffar barnen ger de dem information om deras rättigheter och vad de kan få för stöd. Fortsatt 
ses i resultatet att distriktssköterskor inte träffar barnen så ofta. De kan då stödja barnen 
genom att hjälpa och stödja föräldrarna. Distriktssköterskor i primärvården lyfter vikten av 
att ha en relation till den sjuke för att lättare kommunicera och ta upp ibland svåra frågor 
som familjesituation och barn. Genom att prata med föräldrarna om att prata med sitt barn 
bidrar distriktssköterskan till en bättre kommunikation mellan barn och förälder. Studier 
visar att föräldrarna som har huvudansvaret för barnen ofta är ängsliga över sin diagnos att 
de tappar förmågan att se till barnens behov. Vuxna som blir allvarligt sjuka vill skydda sina 
barn vilket gör att de väntar med att informera barnen. När föräldrarna tar beslutet att berätta 
upplever de att de saknar kunskap och förmåga att berätta. De önskar stöd och vägledning 
av vården för att berätta på ett korrekt sätt (Golsäter, Henricson, Enskär & Knutsson, 2016; 
Semple & McCance, 2010). I tidigare studie framkommer att barn vill få information om 
förändringar i tillstånd och behandling av den sjuke (Semple & McCaughan, 2013).  
Ur ett Salutogent perspektiv är det viktig att distriktssköterskan stödjer föräldrarna i att stödja 
sina barn. När distriktssköterskor identifierat barnet och de ger stöd till föräldern kan detta 
underlätta även för föräldern. Den sjuka blir mindre oroliga för sina barn och kan fokusera 
på den egna hälsan. Det är också viktigt att barn som anhörig eller ung omsorgsgivare får 
stöd i sin vardag (Antonovsky, 2005). Aldridge (2006) menar att för att kunna hantera sina 
föräldrars sjukdom och sjukvårdsbehov behövs professionellt stöd och barnen behöver 
bekräftelse på att det ansvar och uppgifter de tar över är väl utfört. Under barndomen byggs 
grunden för KASAM och att finna meningen i svåra omständigheter formar KASAM. Det 
har betydelse för hur de klarar omständigheterna runt situationen (Antonovsky, 2005). 
Tidigare studie visar att när barnen får information om den vuxnes hälsotillstånd medför 
detta en förståelse hos barnen för att vardagen i familjen förändras (Semple & McCaughan, 
2013). Att vara barn som anhörig kan vara en positiv erfarenhet dock finns få studier som 
enbart beskriver positiva följder. Barnen kan uppleva en nära relation, en stark 
sammanhållning i familjen och det faktum att de blir vuxna tidigare gör dem mer förberedda 
att gå ut i livet (Shifren & Kachorek, 2003; Thomas et al., 2003; Aldridge, 2006).  

Återkommande i studien är berättelser om invandrare som tar med barn som ska tolka. 
Distriktssköterskorna upplever en frustration i att tvingas ge svåra eller intima besked till 
barn som sedan tolkar dem åt sina föräldrar. Vid situationer som dessa är distriktssköterskans 
stöd till barnen viktigt för att de ska kunna begripa och hantera situationen. Det riskerar 
annars att bli en stressfaktor hos barnet som påverkar utvecklingen av KASAM negativt. Att 
klara stressfaktorer i livet är avgörande för att främja välbefinnande. Grant et al. (2008) 
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beskriver att distriktssköterskan kan stödja barn som anhöriga och unga omsorgsgivare se 
mening i svåra livshändelser. Det är avgörande för att klara av livet och främjar psykosocialt 
välbefinnande. Skovdal och Oguthu (2009) menar att psykosocialt stöd till unga 
omsorgsgivare bör vara i form av metoder som unga omsorgsgivare själva utvecklat. 
Bekräfta barn som anhöriga och unga omsorgsgivare leder till en djupgående förståelse och 
kunskap om deras välbefinnande vilket är steget mot bättre hälsa. 

Konklusion 
Barn som anhöriga och unga omsorgsgivare är en grupp som förbises i primärvården. Det 
finns ändå en vilja att identifiera och stödja denna grupp av barn. Med ökade kunskaper inom 
området kan distriktssköterskor i primärvård arbeta effektivt med att identifiera och stödja 
barn som anhöriga och unga omsorgsgivare. I primärvården saknas verktyg för att identifiera 
och stödja dessa barn. Det är något som distriktssköterskor vill arbeta vidare med att 
utveckla. Ett sätt att stödja barnen är att göra en orosanmälan till Socialtjänsten. 
Orosanmälan är ett verktyg som distriktssköterskor i primärvården redan använder, de 
önskar kunna göra mer direkta insatser för att stödja barn som anhöriga och unga 
omsorgsgivare. En utveckling i samarbetet med professioner utanför primärvården är också 
nödvändig. Distriktssköterskorna i studien berättar att deras medvetenhet om barn som 
anhöriga och unga omsorgsgivare ökat sedan deltagande i studien. De inser att de spelar en 
viktig roll för barnens utveckling. 

Kliniska implikationer och förslag till utveckling av ämnet 
Då det i Sverige saknas forskning om barn som anhöriga och unga omsorgsgivare är det av 
vikt att ytterligare studier utförs. Det är av värde att tydligare begreppsbeskrivning görs, så 
begreppen barn som anhöriga och unga omsorgsgivare förtydligas. Studien har ökat 
medvetenheten hos informanterna och de har kommit till insikt att barn som anhöriga och 
unga omsorgsgivare är ett område som de behöver arbeta vidare med. Fler studier behövs 
för att kartlägga hur identifiering och stöd till barn som anhöriga och unga omsorgsgivare 
ser ut i ett större perspektiv. Studier som denna kan lyfta medvetenheten hos fler inom 
primärvården, öka intresset för att arbeta vidare och ta fram rutiner kring frågor som rör barn 
som anhöriga och unga omsorgsgivare. 
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Bilaga: 1 Informationsbrev till verksamhetschef 
Ansökan om tillstånd att inhämta data för en empirisk studie inom primärvård 
Vi heter Hanna-Sara Johansson och Alexandra Sundin och är två sjuksköterskor som för 
närvarande går specialistsjuksköterskeutbildning till distriktssköterska vid Högskolan i 
Skövde. Studien kommer att genomföras under våren 2017 och resultera i ett examensarbete 
på magisternivå. 

Bakgrund 
I tidigare forskning framkommer att det finns brist på kunskap om barn som unga anhöriga 
och barn som blir unga omsorgsgivare. Forskning visar att unga omsorgsgivare riskerar att 
drabbas av psykisk ohälsa om de inte uppmärksammas i tid och får stöd. I ett tillägg av 
Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) står att läsa att ”Hälso- och sjukvården ska särskilt 
beakta ett barns behov av information, råd och stöd om barnets förälder eller någon annan 
vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med, har en psykisk störning eller psykisk 
funktionsnedsättning, har en allvarlig fysisk sjukdom eller skada eller är missbrukare av 
alkohol eller annat beroende framkallande medel”. Förhoppning med studien är att fånga 
distriktssköterskors uppfattning av att identifiera och stödja barn som anhöriga och 
omsorgsgivare.  

Syfte 
Syftet med studien är att beskriva distriktssköterskors uppfattningar av att identifiera och 
stödja barn som anhöriga och omsorgsgivare. 
Studiens genomförande samt hantering av data 
Härmed ansöks om medgivande för att inhämta data. När tillstånd getts kommer 
distriktsköterskorna att tillfrågas om att delta i studien. De kommer att få ett 
informationsbrev om studien och dess syfte och de kommer kontaktas via telefon. För att 
genomföra en empirisk studie med distriktsköterskor verksamma inom primärvården 
kommer intervjuer att genomföras. Intervjuerna kommer utgå från några öppna frågor och 
tidsåtgången beräknas till max 30 min. Intervjun kommer att spelas in och datamaterialet 
kommer att behandlas konfidentiellt. Deltagandet är frivilligt och distriktssköterskan kan när 
som helst avbryta utan att ange skäl. Intervjuerna planeras att genomföras i februari. Studien 
kommer att publiceras och ingen kommer att kunna utläsa vilka vårdcentraler eller 
distriktssköterskor som deltagit i studien. 

Inklusionskriterier 
I studien önskas en variation i ålder, kön och arbetslivserfarenhet. I första hand 
distriktssköterskor med minst ett års arbetslivserfarenhet, men även grundutbildade 
sjuksköterskor som arbetar med en distriktssköterskas arbetsuppgifter på vårdcentral kan bli 
aktuellt. Vi kommer att exkludera de som arbetat mindre än ett år. 
Om ytterligare information önskas är du välkommen att höra av dig till någon av oss. 
Med vänliga hälsningar,  
 
Hanna-Sara Johansson, Leg. Sjuksköterska 
Tel: xxx e-post: xxx 

Alexandra Sundin, Leg. Sjuksköterska  
Tel:xxx e-post: xxx 

Handledare: Anna Kjellsdotter, Universitetslektor vid Högskolan i Skövde 
Tel:	xxx  e-post: xxx 
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MEDGIVANDE TILL ATT STUDIEN ” Barn som anhöriga och unga 
omsorgsgivare - Kvalitativ intervjustudie utifrån ett 

distriktssköterskeperspektiv.” GENOMFÖRS 
	
	
	
 
 
 
 
 
 
Härmed godkänns att intervjuer med distriktssköterskor genomförs under januari-februari 
2017: 
 
 
………………………………………………………  
Namn  
 
……………………………………………………… 
Titel 
 
………………………………………………………  
Namnförtydligande  
 
………………………………………………………  
Datum och Ort  
 
……………………………………………………… 
Primärvårdsenhet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bilaga: 3 Informationsbrev till informanter 
Informationsbrev till distriktssköterskor angående en studie inom 
primärvården  
Vi heter Hanna-Sara Johansson och Alexandra Sundin och är två sjuksköterskor som för 
närvarande går specialistsjuksköterskeutbildning till distriktssköterska vid Högskolan i 
Skövde. Studien kommer att genomföras under våren 2017 och resultera i ett examensarbete 
på magisternivå. 
Bakgrund 
I tidigare forskning framkommer att det finns brist på kunskap om barn som unga anhöriga 
och barn som blir unga omsorgsgivare. Forskning visar att unga omsorgsgivare riskerar att 
drabbas av psykisk ohälsa om de inte uppmärksammas i tid och får stöd. I ett tillägg av 
Hälso- och sjukvårdslagen (2009:979) står att läsa att ”Hälso- och sjukvården ska särskilt 
beakta ett barn behov av information, råd och stöd om barnets förälder eller någon annan 
vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med 1. har en psykisk störning eller psykisk 
funktionsnedsättning, 2. har en allvarlig fysisk sjukdom eller skada eller 3. är missbrukare 
av alkohol eller annat beroende framkallande medel”. 

Önskan med studien är att få mer kunskap i vad distriktssköterskan i primärvården 
uppfattning av att identifiera barn som anhöriga som riskerar att bli unga omsorgsgivare. 
Med denna kunskap lyfta fram medvetenheten hos distikssköterskor om denna grupp av 
barn. 

Syfte 
Syftet med studien är att beskriva distriktssköterskors uppfattningar av att identifiera och 
stödja barn som anhöriga och unga omsorgsgivare. 
Studiens genomförande samt hantering av data 
Du som distriktssköterska tillfrågas om att delta i studien då dina uppfattningar är viktiga. 
Datainsamling kommer att ske genom intervjuer på den plats du väljer. Intervjuerna kommer 
utgå från några öppna frågor. Tidsåtgången för intervjun beräknas ta 30 min och kommer att 
spelas in. Datamaterialet kommer att behandlas konfidentiellt. Deltagandet är frivilligt och 
du kan när som helst avbryta utan att ange skäl. Studien kommer att publiceras, ingen 
kommer att kunna utläsa vilka vårdcentraler eller distriktssköterskor som deltagit i studien. 

Inklusionskriterier 
I studien önskas en variation i ålder, kön och arbetslivserfarenhet. I första hand 
distriktssköterskor med minst ett års arbetslivserfarenhet, men även grundutbildade 
sjuksköterskor som arbetar med en distriktssköterskas arbetsuppgifter på vårdcentral kan bli 
aktuellt. Vi kommer att exkludera de som arbetat mindre än ett år. 
Om ytterligare information önskas är du välkommen att höra av dig till någon av oss. 
 
Med vänliga hälsningar,  
Hanna-Sara Johansson, Leg. Sjuksköterska 
Tel: xxx e-post: xxx  

Alexandra Sundin, Leg. Sjuksköterska  
Tel:xxx e-post: xxx 

Handledare: Anna Kjellsdotter, Universitetslektor vid Högskolan i Skövde 
Tel:	xxx  e-post: xxx 
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SAMTYCKE TILL ATT DELTA I STUDIEN ” Barn som anhöriga och 

unga omsorgsgivare - Kvalitativ intervjustudie utifrån ett 
distriktssköterskeperspektiv.” 

 

 
 
 

Jag har tagit del av muntlig och skriftlig information om studien och jag samtycker till att 
bli intervjuad. Jag godkänner att intervjun spelas in och är införstådd med att allt material 
kommer att behandlas konfidentiellt. Jag är införstådd med att deltagandet är frivilligt och 
att jag när som helst kan avbryta intervjun utan någon förklaring.  

 
 

 
Ort och datum: 

 
____________________________________________________________________ 

 
Underskrift:  

 
____________________________________________________________________ 

 
Namnförtydligande:  

 
____________________________________________________________________ 

  



 

Bilaga: 5 Intervjuguide 
Informera: 

• Anonymitet, frivilligt deltagande som kan dras tillbaka när som. 
• Är det ok att spela in intervjun? 
• Studiens syfte upprepas. 
• Hälso- och sjukvårdslagen 1982:763 2 g § 

Inledande frågor: 
• Ålder, kön, utbildning, examensår, tid på vårdcentral 
• Hur uppfattar du begreppen barn som anhörig och barn som unga omsorgsgivare. 

Kan du berätta om hur du tolkar lagändringen? 
• Hur uppfattar du att du som distriktssköterska kan följa lagen i ditt arbete? 
• Uppfattar du att ni frågar patienten om deras familjesituation? 

Hur uppfattar du att dsk skulle kunna identifiera barn som anhörig? 

• Vilka faktorer uppfattar du som viktiga för att kunna identifiera dem? 
• Vad kan du som dsk göra för att identifiera dem? 

Hur uppfattar du att dsk skulle kunna identifiera unga omsorgsgivare? 
• Vilka faktorer uppfattar du som viktiga för att kunna identifiera dem? 
• Vad kan du som dsk göra för att identifiera dem? 

Hur uppfattar du att dsk skulle kunna stödja barn som anhörig och unga 
omsorgsgivare? 

• Vilka faktorer uppfattar du som viktiga för att stödja barnen? 
• Vad anser du att dsk i primärvården behöver för att stödja barnen?  

Kan du berätta om en specifik situation av att identifiera eller stödja barn som 
anhöriga eller unga omsorgsgivare? 
Finns det något mer som du vill berätta? 

 
Exempel på uppföljningsfrågor att ställa 

- Vilka svårigheter finns i …? 
- Hur hanterar du …? 

- Hur arbetar du för att? 
- Kan du berätta något mer om det? 

- Hur reagerade du då? 
- Hur kände du då? 

- Vad tänkte du då? 
- Vad upplevde du då? 

- Kunde du ha agerat på annat sätt? 
 


